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A I Š K I N A M A S I S       R A Š T A S   

 

Socialinių paslaugų centras vykdo programas pagal patvirtintas sąmatas ir finansavimo šaltinius  iš 

savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų.  

Forma  Nr. 2  (32 priemonė- pajamos už paslaugas ) 2017 metų pradžioje patvirtinta  sąmata  55000,0 

Eur.  2017 metų balandžio  25 dieną įstaiga pateikė prašymą dėl pajamų plano padidinimo . 2017 metų 

gegužės 25 dieną  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos  sprendimu Nr.T-177 pajamų planas buvo 

padidintas 20000,0 Eur.  Iš viso   2017 metų     patvirtinta sąmata  75000,0 Eur. Gauta ir panaudota per 

2017 metus   75000 ,0  Eur.  Pagal patvirtintą  sąmatą  ir panaudotus asignavimus  nukrypimai nuo 

sąmatų  yra nereikšmingi , nesiekiantys penkiasdešimt eurų ( transporto išlaikymas  +0,34 Eur; spaudiniai 

-0,07 Eur; prekės-46,50 Eur; komandiruotės +16,16 Eur.  turto remontas -2,0Eur.  Nepilnai išnaudotos 

lėšos komunalinių paslaugų eilutėje buvo panaudotos kitų suteiktų  paslaugų  sąskaitų apmokėjimui .  

 Formoje Nr. 2  pagal finansavimo šaltinį 142  lėšos (valstybės lėšos) valstybės deleguotoms funkcijoms 

vykdyti (rizikos šeimų tarnyba) .Per  2017  metus  gauta ir panaudota   154400,0 Eur.  Iš jų 115800,0 Eur. 

–darbo užmokesčiui skirtos lėšos – gauta ir panaudota -115800,0 Eur. 35900,0 Eur. – socialinio draudimo 

įmokoms  nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio –panaudota -35900,0 Eur. Kvalifikacijos kėlimui  

patvirtinti asignavimai -2700,0 Eur. –panaudota -2700,0 Eur.   

Formoje Nr.2  pagal finansavimo šaltinį  151 –savivaldybės biudžeto lėšos įstaigos išlaikymui . Per 2017 

metus   gauta ir panaudota 691100,0 Eur.  Jokių nukrypimų nuo patvirtintų sąmatos eilučių nėra. 

Forma Nr. 2  ( lėšos 1436 )  Valstybės lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti.  

Per 2017 metus   gauta ir panaudota 9352 ,0Eur.  Jokių nukrypimų nuo patvirtintos sąmatos  nėra.  

Forma Nr. 2 (lėšos 153 )  savivaldybės biudžeto lėšos , skirtos  laikino apgyvendinimo tarnybos 

darbuotojų (budėtojų)darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Metinė   suma   šioms 

išlaidoms sudaro 16600,0 Eur.  Per 2017 metus  gauta 16600,0 Eur. –panaudota 16600,0 Eur.  Jokių 

nukrypimų nuo  sąmatos nėra. 

Forma Nr. 2 (lėšos  151)   pagal naujai patvirtintą priemonę  (10.02.02.02)“ Socialinės rizikos  grupės 

vaikų gerovės kėlimas Šiaulių miesto ir rajono savivaldybėse „) Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 

m. spalio 5 d. sprendimu Nr. T-342 paskirtos lėšos  , kurios iki 2017 metų pabaigos nebuvo  gautos ir 

nebuvo panaudotos . 

Formoje Nr. 4  - priede  Nr. 1, ir buhalterinėje pažymoje  Nr. 1 pateikta išsami informacija apie   

kreditorinį ir debitorinį įsiskolinimus ,  lėšų šaltinius  už 2017 metus . 

Formoje Nr. 1   pateikta informacija  apie  įstaigos pajamų įmokas į biudžetą, skirtas programai Nr. 32 

finansuoti ,gautus  ir  panaudotus    asignavimus  taip pat pateikta informacija  apie gautas  pajamas  už 

suteiktas socialines paslaugas  per 2017 metus.  

Socialinių paslaugų centras , kaip paramos gavėjas pagal LR   paramos ir labdaros įstatymą   2017 metų 

gruodžio   31 dieną  specialioje banko sąskaitoje turi 1298,62  Eur.  2 % paramos lėšų.  Per 2017 metus 

gauta 191,17 Eur. paramos lėšų.   Socialinių paslaugų centro kasoje  2017 metų  gruodžio  31 d. grynųjų 

pinigų nebuvo.  
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